NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

Dia Mundial do Pobre
Missa na Igreja Paroquial
Missa na Igreja Paroquial - participação especial da catequese
Formação Sayes—etapa 11, no Centro Comunitário
Missa na Igreja Paroquial
Não há Escola de Leigos
Reunião de catequistas da infância
Reunião do Secretariado da Catequese
Ensaio de cânticos Litúrgicos
Reunião do Clero da Vigararia na Benedita
Visita aos doentes da Zona 1
Missa na Igreja do Bairro da Figueira
Visita aos doentes da zona 2
Formação para novos Ministros Extraordinários da Comunhão na
Paróquia da Portela de Sacavém
16.30h Missa na Igreja da Ribafria
18.30h Missa na Igreja Paroquial
21.30h Ciclo de conferências—“Santidade” com o Pe José Miguel, no Centro Comunitário
Domingo - 21
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
09.00h Missa na Igreja Paroquial
XXXIV Domingo 09.30h Jornada Diocesana da Juventude em Queluz
do T. Comum 11.30h Missa na Igreja Paroquial
12.30h Almoço no Centro Comunitário organizado pelas zonas 3 e 7
18.00h Missa na Igreja Paroquial

Paróquia
da Benedita

Domingo- 14

09.00h
XXXIII Domingo 11.30h
do T. Comum 14.30h
18.00h
2ª feira - 15
3ª feira - 16
18.30h
21.15h
4ª feira - 17
21.00h
5ª feira - 18
10.00h
15.00h
19.00h
6ª feira - 19
14.30h
Sábado - 20
14.30h

* Missa ferial na Igreja Paroquial: de 3ª a 6ª feiras às 08.30h e à 3ª feira às 19h
* Atendimento de Reconciliação, após a Missa de 3ª a 6ª feira.
* Horário do Cartório: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h e das 15h às 18h
Em agenda:

CONTRIBUTO PAROQUIAL
Durante este mês de Novembro realizase o Contributo Paroquial 2021.
Podem levar os envelopes que se encontram à saída da igreja e entregar no ofertório das missas (sempre em envelope),
no cartório ou ao Pe. Gianfranco.

NOVOS MINISTROS E. DA COMUNHÃO
Os candidatos que aceitaram esta missão vão
ter última formação dia 20 de Novembro às
14.30h, na Paróquia da Portela de Sacavém.
A saída para a formação é às 13.00h, junto do
Centro Comunitário.

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA ENCARNAÇÃO DA BENEDITA
Rua do Centro Comunitário - 2475-202 BENEDITA
Tel. do Cartório: 262929113
e-mail: paroquiadabenedita@gmail.com
Internet: www.paroquiabenedita.pt

XXXIII Domingo do Tempo Comum - Ano B
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V DIA MUNDIAL DO POBRE - 14 de Novembro
O Papa Francisco fez uma visita simbólica de desigualdade em que vivem tantas famía Assis, para lançar a celebração do V Dia lias. É hora de arregaçar as mangas para
Mundial dos Pobres em toda a Igreja. Na restaurar a dignidade com a criação de
cidade italiana, “que tem o rosto de São empregos. É hora de voltar a escandalizarFrancisco”, o Papa evocou a vida do santo se com a realidade de crianças famintas,
de Assis, que ensinou a partilhar tudo com escravizadas, sacudidas pelas águas na
os outros.
agonia de naufrágios, vítimas inocentes de
No seu discurso, o Papa criticou a hipocri- todo o tipo de violência. Que este encontro
sia da sociedade, que culpabiliza as pessoas abra o coração de todos nós para nos colopobres pela sua condição, afirmando que é carmos à disposição uns dos outros, para
hora de lhes devolver a palavra e a dignida- fazer da nossa fraqueza uma força que nos
de que merecem. “Às vezes, ouvimos dizer ajuda a continuar o caminho da vida, para
que os pobres são os responsáveis pela transformar a nossa pobreza numa riqueza
pobreza. Mais um insulto! Para
a ser partilhada e, assim,
não fazer um sério exame de
melhorar o mundo”, apelou.
consciência sobre os próprios
No encontro de oração e testeatos, sobre a injustiça de algumunho o Papa recebeu simbomas leis e medidas económilicamente o manto e o cajado
cas, um exame de consciência
do Peregrino. O cajado foi
sobre a hipocrisia de quem
entregue por Abrhaley, refuquer enriquecer excessivagiado eritreu invisual, que chemente, lança-se a culpa sobre
gou à Itália em 2018 graças à
os ombros dos mais fracos. A
criação dos corredores humaprimeira marginalização de que sofrem os nitários, o qual conversou com o Papa
pobres é a espiritual. Por exemplo, muitas durante alguns momentos.
pessoas e muitos jovens encontram algum Após a intervenção de Francisco, decorreu
tempo para ajudar os pobres e levar-lhes um momento de oração, que incluiu invocacomida e bebidas quentes. Isso é muito ções inspiradas em reflexões de Santa Terebom e agradeço a Deus pela generosidade. sa de Calcutá e de São Francisco de Assis.
Mas, acima de tudo, fico feliz quando ouço
que esses voluntários param um pouco Quim quiser, pode ler a Mensagem do Papa
para conversar com as pessoas, e às vezes Francisco para o V Dia Mundial do Pobre na
rezam juntamente com elas”, assinalou o página da Paróquia.
Papa.
A intervenção sublinhou a importância de
“acolher”, para os católicos, “abrir a porta,
a porta da casa e a porta do coração”, sem
“virar a cara para o outro lado”.
“É hora de abrir os olhos para ver o estado

Liturgia do próximo Domingo: Domingo XXXIV do T. Comum - 21 Novembro

Almoço Paroquial — 21 de Novembro
No próximo domingo dia 21 de Novembro vamos finalmente retomar os
nossos almoços paroquiais, com toda a segurança que ainda é exigida.
As zonas responsáveis pela organização são a 3 e a 7.
A ementa é: Sopa Juliana, carne de porco grelhada, bacalhau grelhado,
com acompanhamento de batatas a murro, migas ou arroz. Para a sobremesa haverá doces variados.
Para quem estiver interessado, disponibilizamos serviço de “Take away”, mediante encomenda. Podem ligar ou passar no Cartório, até sexta feira dia 19.
Estes almoços são muito importantes quer pelo convívio que proporcionam quer
pela ajuda que dão para mantermos o Centro Pastoral.

Jornadas Diocesanas da Juventude
“Levanta-Te! Eu te constituo testemunha
do que viste!”
Dia 21 de Novembro, em Queluz, das
9.30h às 18.30h
Informa-te com o teu catequista

Campanha «10 Milhões de Estrelas»
A Cáritas Portuguesa vai
lançar no próximo fim de
semana a campanha solidária de Natal ‘10 Milhões de
Estrelas – um Gesto pela
Paz’, que visa financiar projetos sociais em Portugal e de combate às alterações climáticas nos países lusófonos.
Esta campanha destina-se a “ações de dimensão social” da sua rede nacional (65 % ); no
âmbito internacional, os restantes 35%, serão
aplicados em “projetos de resposta ao impacto das alterações climáticas” nos países lusófonos, para apoiar as populações mais vulneráveis. As velas estão à venda nas lojas do Pingo Doce., e assim que possível, no Cartório.

Conferência
sobre
“Santidade” , com
o Pe José Miguel,
no Centro Comunitário, dia 20 de
Novembro às
21.30h.
Para toda a
comunidade
paroquial.

Preparar o Natal
Este ano voltamos a ter no
cartório o “Livro
Rezar no Advento” para preparar de forma
mais intensa e
profunda o
Natal.

Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo
* Dan 7, 13-14

* Sl 92

* Ap 1, 5-8

* Jo 18, 33b-37

Todas as leituras deste Domingo nos falam do reino de Deus e de Cristo.
A primeira e segunda afirmam que este reino teve início neste mundo,
depois de muitos outros reinos terem governado longamente, e desenvolve-se no meio de dificuldades e contradições.
O Evangelho esclarece em que é que consiste o reino de Cristo. Pela
mesma palavra «reino» podem-se entender realidades inclusivamente
opostas. Para os homens, indica domínio, glória e triunfos, para Cristo é apenas a aceitação da lógica de serviço.
F. Armellini

Refrães dos Cânticos do XXXIII Domingo do T. Comum - 14 de Novembro
Entrada

Deus fala de paz aos seus santos e aos seus fiéis, a quantos de coração a Ele
se convertem.

Salmo

Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio! Defendei-me, Senhor.

Apres. Dons Não sabeis o dia em que virá o Senhor. Estais preparados, vigiai.
Comunhão

O senhor preparará um banquete para todos os povos no seu monte santo.

PósComunhão

Procurai pobres o Senhor e encontrarei a vida. Procurai, pobres, o Senhor.

Final

Exulta de alegria no Senhor; exulta de alegria: o Senhor é bom.

Visita aos Doentes

Vamos iniciar esta semana a visita aos doentes da nossa Paróquia.
Pedimos aos responsáveis de zona que indiquem no cartório, quem vai
acompanhar o Pároco na visita.
Ainda aceitamos inscrições durante esta semana.
18 de Novembro: Zona 1 a partir das 15.00h
19 de Novembro: Zona 2 a partir das 14.30h

Banco Alimentar contra a fome
O Banco Alimentar vai retomar o peditório com voluntários nos dias 27 e 28 de Novembro, com todas as
regras de segurança que ainda são necessárias: só 2
voluntários por turno (uma à entrada e oura à saída), com máscara, identificados com um autocolante do Banco Alimentar.
Precisamos voluntários que possam disponibilizar o seu tempo para esta causa. Os interessados devem se inscrevam no Cartório.

